Godkjent referat fra møte med lokalavdelingene
Møtet ble avholdt den 24. mai kl. 0900 – 1035 på Skype.
Deltakere: Espen Danevad, Andreas Dyken, Elisabeth Mietinen, Siv Byfuglien, Kåre
Conradsen, Ingunn Maria Thorbergsdottir, Roar Borgerås, Bjørge Stavik (til kl. 10.00), Bernt
Audun Strømsli, Lars Chr. Nilsen Utvik, Tommy Jenssen, Ole Grammeltvedt, Merete
Sørjoten, Wenche Øksnes Fjeldavli og Marianne Meinich
Forfall: Marius Garnaas og Bjørn Inge Fossen.

Agenda
1. Erfaringsutveksling lokale arrangement
o Tips til tema; Fredrikstad kommune -uavhengig av programleverandør
(web-kart)
o Forslag om å samarbeide om utarbeidelse av program til lokale
geomatikkdager (LGD). De som ønsker kan bruke dette.
▪ Tema på neste møte
o Tid og sted for lokale geomatikkdager må samkjøres for å unngå kollisjon
▪ Oversikt over når LGD arrangeres. Sendes til de faste
leverandørene til info, tilgjengeliggjøres på nettsidene, tas med i
nyhetsbrev
o Tips om at Call for papers for LGD kan sendes til alle lokalavdelingsledere
og faggruppene
o Faggruppene bør involveres mer, innlegg, forslag til foredrag på LGD

o

o

Aktuelle tema seksjonering og matrikkelloven
▪ Marianne undersøker status matrikkelloven om
autorisasjonsordning og § 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing
av heimelsovergang. Informerer lokalavdelingene.
Forslag om fagdag med seksjonering og matrikkellov, opplegg lages
sentralt, avholdes lokalt
▪ Jurister som holder foredrag innen seksjonering tar honorar

2. Hvilken innsats kan gjøres for å få flere medlemmer?
Verving av nye medlemmer blir tema på neste styremøte i GeoForum. Innspill fra
møte den 24. mai blir gjennomgått. Innledning:
•

Vi ønsker å øke antall personlige medlemmer spesielt fokus på de som er ansatt
hos bedriftsmedlem

•

•
•
•

Gjøre det attraktivt å være bedriftsmedlem for å ivareta disse og få flere
bedriftsmedlemmer (Personlig medlem kr 500 i rabatt på deltakeravgift ved
sentrale arrangement, ansatt hos bedriftsmedlem kr 100)
Innspill til medlemsfordeler
Vervebrosjyre utarbeides
Innspill til medlemsfordeler fra lederkonferansen.

Medlemsfordeler:
•

•
•
•
•

Det viktigste er at GeoForum jobber for faget, gir god informasjon om faglig
aktivitet, faget i fokus, godt faglig nettverk, vi er alles meninger (hentydning til
matrikkellovsaken).
Deretter; rabatt for personlige medlemmer for deltakelse på arrangement.
Kan vi arrangere eksklusive arrangement kun for medlemmer, f.eks. temadag
matrikkel og seksjonering? Bør i tillegg ha lav deltakeravgift.
Gratis medlemskap første året ble foreslått
Reduksjon av antall nummer av Posisjon de siste årene har ingen betydning

Bedriftsmedlemskap/ personlig medlemskap
Marianne redegjorde kort for bakgrunnen for bedriftsmedlemskap og personlig
medlemskap.
•
•

Personlig medlemskap bør endres til å hete medlemskap. Tilbakemelding fra
arbeidsgivere som ikke ønsker å betale personlig medlemskap.
Bedriftsmedlemskap – kontingent bør differensieres ut fra størrelse på bedriften
(Vedtektene § 2-1 I organisasjonen kan opptas a) Personlige medlemmer,
herunder studenter, pensjonister og æresmedlemmer b) Bedriftsmedlemmer,
herunder etater, institusjoner, kommuner og foretak/selskap kan være
bedriftsmedlemmer) Tilføyd av MM etter møtet

Verving
•

•
•
•

Ta kontakt med kontaktperson hos bedriftsmedlem for å verve flere personlige
medlemmer
o Ha et mer aktivt forhold til kontaktpersonen
Hvor mange geomatikere er vi? Bør det undersøkes?
Det må være bli enklere å melde seg inn på nettsidene- innmelding på forsiden.
Forslag til vervepremie – verving av f.eks 3 medlemmer gir deg gratis medlemskap
ett år

Annet
•
•

Enkelt å holde lav deltakeravgift på temadager
Utfordrende å få med Fylkesmann på arrangement. De arrangerer sine egne kurs
innen plan

▪

Marianne kontakter kontaktperson hos fylkesmann (7 av 16
fylkesmann er bedriftsmedlem) for å opprette kontakt, få avklart
hvilke arrangement de arrangerer. Eventuelt et samarbeid.

▪
3. Eventuelt
• Faggruppe Bygg, plan og geodata. Marianne ba om forslag til kandidat til
faggruppa – primært en som jobber med matrikkel/oppmåling. 2-3. møter per år
• Sekretariatet oversender oversikt over medlemsutviklingen i hver lokalavdeling
Informasjon fra GeoForum sentralt:
•
•

•
•

Medlemsregister. Sekretariatet vurderer nytt medlemsregister. Det vil gjøre det
enklere å administrere medlemslister også for lokalavdelingene
GDPR. Det har kommet noen tilbakemeldinger om innholdet i
personvernerlæringen. Den ga et signal om tydelig skille mellom GeoForum
sentralt og lokalt. I ny strategiplan er organisasjonsbygging et av
satsingsområdene. Jurister vi har vært i kontakt med har vært tydelig på at
medlemmene må gi samtykke utveksling av medlemslister lokalt/sentralt fordi de
er forskjellige juridiske enheter. Vi kan heller ikke utfakturere lokale arrangement
med GeoForum sentralt som avsender. Et nytt medlemsregister vil gjøre det mulig
å utfakturere i lokalavdelingenes navn.
Sekretariatet vil i løpet av sommeren lage en «oppskrift» på hvordan arrangere
lokale arrangement. Maler til f.eks program utarbeides.
Retningslinjer for å søke midler for å få dekket høye reisekostnader er ikke helt
klar. Intensjonen er at lokalavdelingene som har høye reiseutgifter kan søke om å
få disse dekket – gjelder ifm lokale arrangement. Det er avsatt kr 40 000 til dette i
år.

Neste møte 10. september kl. 0900-1100 på Skype
Tema neste møte bl.a:
•

Samarbeid om program til lokale geomatikkdager

Marianne Meinich
25.mai

